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Prolongamento prazo submissão candidaturas PEDEPE 2019-2020
A CNIS informa as suas associadas com a resposta Educação Pré-Escolar que o prazo de submissão de
candidaturas para a Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária foi
prolongado até dia 05 de fevereiro

Abertura de Candidaturas
“Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede
Solidária da Educação
Pré-Escolar” Ano Letivo 2019-2020
Despacho n.º 269/2021, de 8 de janeiro

A CNIS informa as suas associadas com a resposta Educação Pré-Escolar que estão abertas as candidaturas para a Compensação Remuneratória dos Educadores de Infância da Rede Solidária.
No âmbito do PEDEPE - Programa de Expansão e Desenvolvimento
da Educação Pré-Escolar, para o ano letivo 2019-2020, o Estado compromete-se a apoiar financeiramente as instituições em que a remuneração mensal média dos educadores de infância seja superior a
€1.154,70.
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LEGISLAÇÃO
Assembleia da República
Resolução da Assembleia da República n.º
4/2021 - Diário da República n.º 16/2021, Série
I de 2021-01-25
Recomenda ao Governo a prevenção de riscos
de corrupção durante a pandemia

Resolução da Assembleia da República n.º
11/2021 - Diário da República n.º 19/2021, Série
I de 2021-01-28
Recomenda ao Governo a adoção de medidas
transversais de combate ao racismo

Resolução da Assembleia da República n.º
8/2021 - Diário da República n.º 17/2021, Série
I de 2021-01-26
Recomenda ao Governo a adoção de medidas de
valorização das associações que promovam o
equilíbrio de género nos seus órgãos sociais

Resolução da Assembleia da República n.º 14A/2021 - Diário da República n.º 19/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-28
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Economia e Transição Digital, Finanças e Saúde - Gabinetes dos Secretários de Estado do
Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor,
Adjunto e dos Assuntos Fiscais e da Saúde

Presidência da República
Decreto do Presidente da República n.º 9A/2021 - Diário da República n.º 19/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-28

Despacho n.º 1053/2021 - Diário da República
n.º 17/2021, Série II de 2021-01-26
Define as especificações técnicas a que deve
obedecer o gel desinfetante cutâneo para que
possa beneficiar de incentivos fiscais

Renova a declaração do estado de emergência,
com fundamento na verificação de uma situação
de calamidade pública

Presidência do Conselho de Ministros
Decreto n.º 3-D/2021 - Diário da República n.º 20/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-01-29
Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República

SEGURANÇA SOCIAL
Webinar “Layoff simplificado” – perguntas e Respostas
Clique aqui para aceder
» Manual Passo-a-Passo - Consultar Adicionar Rendimentos
» Manual Passo-a-Passo - ARF - Agregado e Relações Familiares
» Complemento Solidário para Idosos
» Passo a passo para Registo de Pedidos de reconhecimento de Estatuto de Cuidador Informal
» Estatuto Cuidador Informal Principal e Cuidador Informal não Principal

INFORMAÇÕES / ATIVIDADES UDIPSS/FEDERAÇÕES
Formação Certificada
De 8 e 15 fevereiro 2021
UDIPSS-Coimbra
Formação Modelar Certificada – 25 a 29 de janeiro
+ info aqui

Tema: "Prevenção da pandemia
nas diversas respostas sociais - o
seu impacte na Saúde Mental"
Podem inscrever-se aqui
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IMPRENSA
Casas de acolhimento ficam de fora das primeiras
fases da vacinação e reclamam inclusão na lista
As estruturas que recebem crianças e jovens estão descontentes com a ... As casas de acolhimento
de crianças e jovens, que até agora têm sido ...
correr o risco de termos surtos de doença da parte
dos cuidadores principalmente ...

Instituições de saúde e de solidariedade condenam aprovação da eutanásia
... escrevem num manifesto que junta a União das
Misericórdias e a Confederação Nacional das
Instituições de Solidariedade (CNIS), que juntas
são ...
Covid-19. Associação pede ao Governo reavaliação do fecho dos centros de dia
... à família e, por isso, o encerramento representará custos, não só para a pessoa idosa, mas também para os cuidadores informais no seio familiar.

DIVERSOS
Programa de Gestão de Organizações Sociais (GOS)
GOS Porto | De 2 de março a 22 de junho de 2021
O Programa GOS tem como objetivos-base:
Promover a reflexão sobre o eficiente aproveitamento dos recursos
Disponibilizar estratégias e ferramentas em matérias de motivação e gestão
de equipas
Criar no participante a salutar ambição de reajustar a estratégia organizacional aos objetivos da instituição.
+ Info aqui

Videoconferência SICAD
- Problemas Ligados ao Álcool
e Contexto Laboral
Dia: 4 de fevereiro
Horário: 10h00 às 11h30
Inscrições aqui

Manual “Listen – Act – Change” (Ouvir
– Agir – Mudar)
Neste Manual, os profissionais das várias
áreas encontram um precioso suporte técnico
e instrumental para organizar atividades e projetos e propiciar e acolher ocasiões e condições que estimulem a participação das crianças de forma regular, nas várias entidades e
contextos na sociedade em geral, tendo já presentes os novos desafios que a pandemia de
COVID-19 aportou à promoção e proteção
dos direitos da criança, nomeadamente do seu
direito à participação.

Rua da Reboleira, 47 4050-492 Porto I E-mail: cnis@cnis.pt

3

NOTÍCIAS À SEXTA
29.01.2021
Sites:

www.cnis.pt I www.solidariedade.pt

।

www.rotass.cnis.pt

.2019
.2019

A Plataforma Somos IPSS oferece às IPSS, e outras entidades do setor social, a possibilidade de usufruírem de um website
institucional, que lhes proporcione uma maior aproximação com a comunidade, divulgar as suas áreas de intervenção,
bem como a partilha de outras informações que lhes permitam, por um lado, cumprir com as obrigações legais, e, por
outro, disseminar as suas boas práticas e o seu impacto social.
Registe-se sem custos em somosipss.pt e lembre-se…
Juntos, Somos IPSS
Esta plataforma está enquadrada no Projeto TFA - TheoFrameAccountability – Quadro teórico para a promoção da accountability (prestação de contas) no setor da economia social: o caso das IPSS, promovido pelo ISCA - Instituto Superior
de Contabilidade e Administração da Universidade de Aveiro em parceria com a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, o ISCAP - Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto o ISCAC - Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra, e tem como objetivos:
1.

Desenvolver uma plataforma tecnológica que permita às IPSS que não disponham de website a divulgação online da prestação de contas a que são obrigadas e de outra informação voluntária que cubra os aspetos sociais
e económicos da sua atividade (Plataforma somosipss.pt);

2.

Desenvolver uma estrutura de indicadores que permita à própria Instituição, aos stakeholders e ao Setor da
Economia Social fazer uma avaliação da atividade das IPSS nas suas dimensões social, ambiental, financeira e
económica;

3.

Dar início à elaboração de um anuário financeiro que permita fazer a avaliação do desempenho das IPSS.

Desenvolvida a plataforma tecnológica, é agora chegado o momento de adesão das Instituições. Saiba mais sobre somosipss.pt aqui e aqui! Para mais informações contacte p.tfa.geral@gmail.com

Lino Maia
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